
Webbinarium om den 

barn- och 

ungdomspsykiatriska 

ätstörningsvården
17 november 2022 kl 09.00-12.00



• Skriv gärna dina frågor i 

chatten!

• Ni får ta del av föreläsarnas 

bilder efteråt

• Vänligen stäng av din 

mikrofon

• Webbinariet spelar in och kan 

ses 14 dagar efteråt

• Om du inte vill vara med på 

inspelningen kan du stänga 

av din kamera och ändra ditt 

namn här i Zoom



Tid Innehåll Medverkande

9.00-9.10 Inledning och välkomna Charlotte Nymberg Thunell/Susanne Buchmayer/Martin Rödholm

9.10-9.25 Ökning av ätstörningar i heldygnsvård/vård 

med LPT

Niklas Långström, medicinskt sakkunnig i barn- och ungdomspsykiatri, 

Socialstyrelsen

9.25-9.40 Behandlingsinsatser som minskar behovet av 

slutenvård

Ulf Wallin, överläkare och forsknings- och utvecklingsledare, region Skåne

9.40-9.55 Kan autismsamsjuklighet påverka 

vårdbehovet vid anorexia nervosa?

Elisabet Wentz, professor i psykiatri med inriktning mot ätstörningar vid 

Göteborgs universitet, universitetssjukhusöverläkare vid Ätstörningsmottagning 

Högsbo/Sahlgrenska universitetssjukhuset, samt specialist i barn- och 

ungdomspsykiatri och allmänpsykiatri

9.55-10.15 Break-out room, inkl mentimeter Samtal om ätstörningar/tvångsvård

10.15-10.30 Vårdavdelning 2: en avdelning för 

ätstörningspatienter - exempel från region 

Skåne

Kamilla Falck, överläkare BUP Malmö heldygnsvård, region Skåne

10.30-10.40 Paus

10.40-10.55 Att bygga en stark och hållbar vårdkedja –

exempel från Region Örebro län

Sanna Aila Gustafsson, enhetschef ätstörningsmottagningen, docent, socionom, 

psykoterapeut, region Örebro län

10.55-11.10 Ätstörningar i Region Stockholm och LPT-

vård på Stockholms centrum för ätstörningar 

- exempel från region Stockholm

Mikaela Lithman, verksamhetschef, Stockholms centrum för ätstörningar

11.10-11.25 Nationella riktlinjer för vård vid ätstörningar Elisabeth Eidem, projektledare nationella riktlinjer ätstörningar, Socialstyrelsen

11.25-11.40 Nationell högspecialiserad vård för 

svårbehandlade ätstörningar

Lena Lövqvist, utredare, Socialstyrelsen, Mikaela Lithman, verksamhetschef 

SCÄ, Ulf Wallin, överläkare och forsknings- och utvecklingsledare, region Skåne, 

Anneline Solberg, enhetschef Ätstörningscentrum, Sahlgrenska

11.40-11.45 Avslut Charlotte Nymberg Thunell/Susanne Buchmayer/Martin Rödholm



Ätstörningar inom BUP heldygnsvård Patientregistret 2017 - 2021

Niklas Långström

2022-11-17

Medicinskt sakkunnig



Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg

 Ungefär lika stor andel av barn under 18 år i befolkningen 

som varit aktuella i barn- och ungdomspsykiatrisk 

heldygnsvård under perioden

Patientregistret åren 2017-2021



Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg

 För sluten tvångsvård enligt lagen om psykiatrisk 

tvångsvård (LPT) ses en uttalad ökning

Antal individer (+87% flickor vs. -11% pojkar) 

Antal vårdtillfällen (+117% flickor vs. +8% pojkar) 

Ökningen berör också en något större andel av samtliga barn 

under 18 år i befolkningen 

Patientregistret åren 2017-2021
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Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg

Patientregistret åren 2017-2021

 Ätstörningar samt att en psykiatrisk diagnos ej fastställts 

ökade påtagligt, också i tvångsvården

 Inom LPT-vård för barn: Ätstörning idag vanligaste 

huvuddiagnos - vanligare än depression, ångesttillstånd och 

skadligt substansbruk tillsammans

 Orsaker?



Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se



Behandlingsinsatser som minskar 

behovet av slutenvård

Ulf Wallin



Tre olika behandlingsmodeller

• RAKETSTART

• Multifamiljeterapi

• FamiljeBehandlingsLägenheter



Bakgrund till Raketstart



RAKETSTART

i. Implementering av 

ii. centrala komponenter av 

iii. evidensbaserad familjeterapi 

iv. för restriktiva ätstörningar hos 

v. barn och ungdomar 

vi. under första månaden av behandling





Behandlingsmodell

• Centrala komponenter från evidensbaserad 

familjeterapi 

• FT-AN – Maudsley 

• FBT





Multifamiljeterapi

•Dresden och Maudsley, 1999

•Startade 2005 i Lund

19



Multifamiljeterapi

•Familjeterapi i grupp

•Familjer som hjälper familjer 

20



Multifamiljeterapi

• Evidens  för att MFT påskyndar viktuppgång 

under första året av behandling.

• Minskar tiden patienten behöver vara inlagd 

inom slutenvård



FamiljeBehandlingsLägenheter

Startade 1990



Intensiv familjebehandling i lägenhet

•Svåra fall av anorexia nervosa hos barn 

och tonåringar

•Familjer kom från hela Sverige

Wallin



Allmänna förutsättningar

• Två lägenheter i ett vanligt bostadsområde i 

Lund.

• Familjen bor där i 6 veckor

• Inklusive permissioner.

Wallin



Målsättning för 

FamiljeBehandlingsLägenheterna

• Minska inläggning på vårdavdelning.

• Engagera familjen i den akuta fasen när 

patienten är svårt sjuk.

• Hjälpa familjerna att göra betydelsefulla 

förändringar, som de kan ta med sig hem.

Wallin



Behandlingsprogram

• Familjemåltider.

• Familjesessioner.

• Gemensamma, separata, individuell.

• Aktiviteter med syfte att normalisera familjelivet

• ”Svenssonbehandling” 

• Kroppskännedoms behandling.









GÖTEBORGS UNIVERSITET   |   SAHLGRENSKA AKADEMIN

Kan autismsamsjuklighet påverka vårdbehovet vid 
anorexia nervosa? 

ELISABET WENTZ

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI



GÖTEBORGS UNIVERSITET   |   SAHLGRENSKA AKADEMIN INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

Disposition

• Autism: epidemiologi och diagnostik

• Samband mellan ätstörningar och autism

• Behandling av anorexia nervosa med samtidig autism



GÖTEBORGS UNIVERSITET   |   SAHLGRENSKA AKADEMIN

Epidemiologi - autism

• Autism (tidigare autismspektrumstörningar): >1%

• 3-4 gånger vanligare hos pojkar



GÖTEBORGS UNIVERSITET   |   SAHLGRENSKA AKADEMIN

Autism

• Stora svårigheter med social kommunikation och social 
interaktion

• Begränsade, repetitiva mönster i beteende, intressen eller 
aktiviteter 

• Symtomen måste ha förelegat under den tidiga 
utvecklingsperioden



GÖTEBORGS UNIVERSITET   |   SAHLGRENSKA AKADEMIN

Begränsade, repetitiva mönster i 
beteende, intressen eller aktiviteter 

1. Repetitiva rörelser, repetitivt tal eller bruk av 

föremål

2. Svårt för förändringar; behov av rutiner

3. Fixering vid vissa intressen

4. Perceptionsstörningar



GÖTEBORGS UNIVERSITET   |   SAHLGRENSKA AKADEMIN

Perceptionsstörningar

• Synen - känslig för vanligt dagsljus

• Hörseln - känslig för bakgrundsljud

• Känseln - avvikande smärttröskel, kan ogilla kroppskontakt

• Luktsinnet - tål inte vissa dofter, t ex parfym, stekos, öl

• Smaksinnet - tål inte stark mat



GÖTEBORGS UNIVERSITET   |   SAHLGRENSKA AKADEMIN

Autism samsjuklighet

• ADHD

• Intellektuell funktionsnedsättning

• Ätstörningar inklusive fetma

• Depression

• Självmordsförsök (5 ggr vanligare än i normalbefolkningen)

• Ångest

• Tvångssyndrom



GÖTEBORGS UNIVERSITET   |   SAHLGRENSKA AKADEMIN

Vad utmärker flickor jämfört med pojkar med autism?

Flickor med autism:

• är bättre på att dölja symtom vid socialt samspel

• har andra typer av specialintressen (husdjur, sminkning, idoler, läsa)

• har mer internaliserade problem (ångest/depression)

• kan ha problem med emotionell reglering, vilket överskuggar de autistiska 

symtomen

• är mer överkänsliga för sensoriska intryck, vilket kan bidra till stört 

ätbeteende pga sensoriska intryck kring mat och ätande

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI



GÖTEBORGS UNIVERSITET   |   SAHLGRENSKA AKADEMIN

Tänk på vid bemötande av patienter med autism

Stora svårigheter i sociala sammanhang, klarar bäst ”en till en-
situationer”, kan få black-out vid möten

För en inrutad tillvaro, allt måste göras i en speciell ordning, går
inte att skynda på

Kan vara oflexibla, har svårt att klara av förändringar

Konkret språkförståelse är vanligt; tolkar bokstavligt; förstår inte
alltid skämt, uttryck och ironi

Kan ha svårt med valsituationer



GÖTEBORGS UNIVERSITET   |   SAHLGRENSKA AKADEMIN INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

Göteborgs anorexia nervosa-studie



GÖTEBORGS UNIVERSITET   |   SAHLGRENSKA AKADEMIN INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

Ålder vid anorexia nervosa-debut och vid de 

5 undersökningstillfällena (1985-2015)

AN-debut AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

AN-grupp 14.3 16.1 21.0 24.5 32.4 44.4

Jämfö-

relse-

grupp

16.0 20.8 24.2 32.4 44.2



GÖTEBORGS UNIVERSITET   |   SAHLGRENSKA AKADEMIN

16 individer (32%) 
autism vid 1-4 tillfällen

51 individer med tonårsanorexia
nervosa

Göteborgs anorexia nervosa-studie: Autism

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

6 individer (12%) 
autism vid 4 tillfällen



GÖTEBORGS UNIVERSITET   |   SAHLGRENSKA AKADEMIN

Hur vanligt är det med autism vid anorexia nervosa?

Systematic review av Boltri & Sapuppo, 2021:

• 8.8-24.5%

• Högre andel vid akut anorexia nervosa (AN), AN med 

enbart självsvält och AN med BMI < 16 kg/m2 

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI



GÖTEBORGS UNIVERSITET   |   SAHLGRENSKA AKADEMIN

Personer med anorexia nervosa och samtidig autism –
kvalitativa data (Brede et al, 2020)

• Perception

• Social interaktion (”konstant tillstånd av förvirring och utmattning”)

• Identitet (”bantning ett sätt att passa in”)

• Tankestil (tolkar konkret, nedsatt flexibilitet)

• Behov av kontroll och förutsägbarhet (när kroppen förändras i puberteten)



GÖTEBORGS UNIVERSITET   |   SAHLGRENSKA AKADEMIN

Personer med anorexia nervosa och mycket autistiska 
drag (Saure et al, 2021)

• Behöver längre behandlingar

• Har sämre behandlingsutfall

• Längre duration av anorexia nervosa

• Förhöjd risk för kroniskt förlopp



GÖTEBORGS UNIVERSITET   |   SAHLGRENSKA AKADEMIN

Anorexia nervosa och samtidig autism – implikationer 
vid behandling (Saure et al, 2021)

• Längre behandlingsduration vid samtidig autism

• Större risk för inneligande vård och antipsykotiska preparat används 

oftare

• Personer med mycket autistiska drag avbryter behandlingen i större 

utsträckning

• Svarar inte lika bra på sedvanlig behandling; skräddsydd behandling 

behöver därför utvecklas



GÖTEBORGS UNIVERSITET   |   SAHLGRENSKA AKADEMIN

Behandlingsformer vid anorexia nervosa och 
samtidig autism

The Pathway for Eating Disorders and Autism 

developed from Clinical Experience (PEACE)

• Förkortar behandlingstiden

• Mer kostnadseffektivt

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI



GÖTEBORGS UNIVERSITET   |   SAHLGRENSKA AKADEMIN

PEACE

1. Plan:

• Autismsamsjuklighet vid anorexia nervosa kan försvåra 

behandlingen av patienten

• Autism behöver uteslutas vid svårbehandlad anorexia 

nervosa



GÖTEBORGS UNIVERSITET   |   SAHLGRENSKA AKADEMIN

PEACE

2. Gör:

• Öka kunskapen om autism hos personal som arbetar vid 

ätstörningsenheter

• Korta återkommande möten för att stötta personalen 

• Identifiera patienterna med hjälp av screening

• Uppmärksamma perceptionsstörningar

• Psykologisk behandling (CRT, CREST*)

• Stöd till närstående

*CRT: Cognitive Remediation Therapy

CREST: Cognitive Remediation and Emotional Skills Training



GÖTEBORGS UNIVERSITET   |   SAHLGRENSKA AKADEMIN

Tack för uppmärksamheten!

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI



Vårdavdelning 2
En avdelning för ätstörningspatienter

Kamilla Falck, överläkare



Heldygnsvården 
BUP Skåne

• 300 000 barn

• 21 vårdplatser i Malmö

• 2 avdelningar



Ätstörning i heldygnsvård

• Ett par patienter

• På avdelningen dygnet runt, rullstol och filt

• Matschema utan uttalad struktur

• En-till-en matstöd

• Föräldrarna?



Förändring 2021

• Ökning av 
ätstörningspatienter

• Ökning av 
tvångsåtgärder

• Ökning av frustration…

• …och förtvivlan



Idé: avsmalnat 
uppdrag

• En avdelning för endast ätstörningspatienter

• Ett uppdrag: ”Stötta föräldrarna i att ta kontroll över barnets 
måltid” 

• Enkelt och tydligt…

• …med respekt för det svåra i uppdraget



Vi som jobbar

• Tillåtande stämning

• Speglingar

• Kollegialt stöd



Avdelning 2 
öppen sedan 210907

• 8 platser

• Öppet dygnet runt alla dagar

• Läkare, sjuksköterskor, familjebehandlare

• Två kuratorer

• Fysioterapeut, arbetsterapeut, 
musikpedagog

• Psykolog



Behandlingen

• Raketstart!

• Regelbundna måltider

• Omvårdnadssamtal

• Motivating Intervention

• Föräldragrupp

• Fysioterapi m.m. ofta i 
grupp

• BUP-skola, ibland hemskola



LPT

• Tvångsåtgärderna behövde minska

• Flera åtgärder för att bryta

• Lovande siffror

• Studie



Föräldrarna

• Helt centrala

• Maten är medicinen, 
vårdnadshavaren är verktyget

• Föräldrarna sitter 
måltidsstöd, stöttar vid vila, 
deltar i grupper

• Regelbunden psykoedukation



Öva på att 
leva

• Livet ska levas hemma

• Permissioner så tidigt som dag 
3

• ”Utevistelse” mindre reglerat, 
större ansvar hos föräldrar

• Rullstol och filtar 



• Påminner föräldrarna om 
deras roll och kompetens

• Stöd, stöd, stöd



Utskrivning

• Tidigt samarbete med 
öppenvården, gärna besök 
under vårdtiden



TACK!

kamilla.falck@skane.se



Att bygga en stark och hållbar vårdkedja –
exempel från Region Örebro län

Sanna Aila Gustafsson

Socionom/leg psykoterapeut/ 

docent Inst JPS, Örebro universitet

Enhetschef Ätstörningsmottagningen RÖL

Ordförande svenska ätstörningssällskapet

Öppenvård Dagsjukvård Heldygnsvård NHV?



Ökat söktryck gällande ungdomar… men är 

de sjukare?

• Dubblering av antal unga patienter sedan 2017, relativt jämn ökning 

år för år. Men då har också uppdraget ändrats (ARFID) och andelen 

pojkar ökat. 

• INTE mer sjuka generellt, snarare söker familjer tidigare och med 

lindrigare symtom. Ökad kunskapsnivå, mer pålästa föräldrar, 

intresserade och engagerade. 

• Effektivare behandling, många kommer igång snabbt och bra i 

förändringsarbete.

• Ökning av barn med komplex symtombild som också utvecklar 

självsvält. 
Av nya patienter första halvåret 2022 var

32% i remission inom sex månader.

14% kom inte igang i förändring i

öppenvård/dagvård, utan behövde läggas in. 



fördelning unga 
ätstörningspatienter, öppenvård

non responders early responders responders



Hur skapar vi fler ”early respnders”

Snabb bedömning och rådgivande insats väldigt central – så snart vi 

inte är tillgängliga för telefonrådgivning eller går över vårdgarantitiden 

för första besök så ser vi negativa effekter:

• Ungdomarna sjukare, fler inläggningar

• Ineffektivare team för att tid läggs på att hantera flödet

• Familjesystem i kris, svårare etablera allians. 

Likaså vid första inläggning ser vi betydelsen av ett planerat upplägg 

och samarbete. Så snart det blir ogenomtänkta beslut skapar vi 

patienter med många återkommande inläggningar, eller långa 

inläggningar. 



Betydelsen av specialiserad vård…

• Av patienter som bedömdes och behandlades inom

specialiserad ätstörningsvård behövde 15,1% av ungdomar med 

AN/atypisk AN heldygnsvård någon gang under vårdförloppet. 

• Motsvarande siffra för patienter som bedömdes av generalister

men sedan genast fick ätstörningsspecialiserad behandling var

18,8%.

• För patienter som bedömdes och behandlades av icke

ätstörningsspecialiseter behövde 40% heldygnsvårdas inom

vårdförloppet.

Schmidt et al, 2017



Ökat behov av slutenvård för ätstörning

Antalet inläggningar för ätstörning har ökat, och vårdtiden blivit längre. 

Dubblering 2017 till 18-20. Och sedan dubblering igen från 2020-2021. 

Målet är att 2023 ska vara tillbaka på 2018-2020 års nivå= 10/15/500  

År 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Antal ind 4 10 11 10 18 14

Antal inl 4 13 15 15 32 27

Antal

vårddagar

70 287 477 397 1002 850-900 

dgr

Medel/ pers 17,5 28,7 43,4 39,7 55,7

Medel/vårdtillf 17,5 22,1 31,8 26,5 31,3



…. men ökningen är inte linjär –
fördjupad titt på tre patienter 2021-2022

• Patient 1. Autism, allvarligt självskadebeteende, EIPS, flera su-

försök. Vården avslutades genomatt patienten fördes över till 

vuxenpsykiatrin. (4/222) 

• Patient 2. Autism, självskadebeteende, trotssyndrom, OCD, 

Pandas?. Behandlades på BUP för OCD innan ätstörningen. 

(6/209)  

• Patient 3. Autism, allvarligt självskadebeteende, upprepade

allvarliga su-försök. Lång BUP-kontakt innan ätstörningsdebut. 

(4/191)



Så hur kan vi etablera en starkare 

vårdkedja ? 

Vi startade en familjedagvård för upp till fyra familjer (ungdom + en 

förälder i taget). 4 halvdagar i veckan under sex veckor.  

−Möjlighet att observera familjedynamiken, få bättre förståelse och 

mer praktiskt coacha föräldrar.

−Breddat vårdutbud ska ge fler alternativ, tydligare modell. En 

”arbetande resurs” även för patienter som inte nyttjar den. 

−Förhindra inläggningar och korta vårdtid/ minska återinläggningar.

−Effektivare och kortare flöden i öppenvården för familjer som ”kör 

fast”. 

−Bättre följsamhet till familjebehandlingsmodellen, dvs att endast 

använda heldygnsvård för akuta och korta inläggningar. 



Dagvården (n=15)

• 7 kom från relativt nylig inläggning (i två fall delvis parallellt) och 

uppdraget var att vidmakthålla och fortsätta det arbetet. 

−Tre förbättrades och har idag helt avslutat sin ätstörningsbehandling.

−Två är idag helt viktåterställda, men har uppföljning och diagnosen 

ännu ej borttagen. Båda har annan barnpsykiatrisk problematik. 

−En är delvis viktåterhämtad går kvar i öppenvård. Har haft ett ytterligare 

vårdtillfälle i heldygnsvård efter dagvård.

−En fick avbryta dagvård och blev återinlagd. 

• 8 hade ingen tidigare inläggning, utan uppdraget var mer att komma ur 

ett låst läge och/eller undvika inläggning. 

−Fyra av dem är idag helt viktåterställda, men följs fortfarande på 

mottagningen. 

−Två är delvis viktåterställda och jobbar på i öppenvård.

−Två är fortfarande i dagvård och av dem har en fått avbryta dagvård för 

en kortare inläggning.



Take home message

• Ett ökat söktryck för ätstörningsbehandling bland ungdomar behöver 

inte innebära att ungdomarna generellt är sjukare, eller mer 

vårdkrävande, utan visar också på tidigare upptäckt och att 

mörkertalet i vissa grupper minskar. 

• Snabbt mottagande inom specialiserad ätstörningsvård med hög 

kompetens har betydelse för vårdförloppet, och hur många som 

kommer att behöva heldygnsvård.

• En liten grupp patienter med en komplex problematik står för en stor 

andel av heldygnsvårdens resurser. Dessa barn förefaller i allt större 

utsträckning också utveckla en problematik med självsvält, men det 

är inte givet att det är det primära vårdbehovet. 

• Intensivare insatser i tex familjedagvård kan möjligen både förhindra 

inläggningar/återinläggningar, och förkorta vårdtiden vid 

heldygnsvård.

• Det behövs en integrerad vårdkedja som kan skapa förutsättningar 

för långsiktiga lösningar i samverkan. 



Tack för uppmärksamheten!



Ätstörningar i Region Stockholm och LPT-vård på 
Stockholms centrum för ätstörningar

2022-11-17
Mikaela Lithman, verksamhetschef



SCÄ:s uppdrag

• ”Att bedriva psykiatrisk ätstörningsvård på specialistnivå i syfte att 
uppnå en förbättrad psykisk hälsa. (…) Avtalet omfattar vuxna och 
barn samt deras familjer i behov av specialiserad ätstörningsvård.”

• Upptagningsområde hela regionen

• Tar emot cirka 3000 patienter årligen, varav cirka 33% är barn och 
ungdomar 

• Patienter i åldrar från 8-9 år upp till 70+

• 6-7 % är pojkar/män



Vår verksamhet

• Heldygnsvård för barn och vuxna 
(8 respektive 12 platser, varav 2 
för självvald inläggning)

• Dagvård (familjedagvård, 
dagsjukvård, intervalldagvård)

• Öppenvård för barn och vuxna

• Mottagning 2 för långtidssjuka

• Skola

• Cirka 150 anställda



Patientinflöde

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov YTD dec

2022 237 292 256 290 297 227 142 204 249 291 115

2021 146 183 205 295 309 297 206 238 297 265 259 242

2020 176 190 128 122 126 139 139 114 128 153 162 158
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Väntetider till ätstörningsvård



Patientinformation
Uppdaterad datum: 22-11-04
Datakälla: QW Psykiatri översikt
vårdkontakter.qvw (sll.se)

+26%

Andel unika patienter/kön 2021 2022

Kvinnor 93% 94%

Män 7% 6%

Andel/åldersgrupp 2021 2022

0-17 år 29% 24%

18-25 32% 32%

26-64 39% 44%

65 och äldre 1% 1%

Vanligaste diagnoserna
Antal Pat. 
Totalt Besök

- 1 286 3 926

F509 - Ätstörning, ospecificerad 659 659

F500 - Anorexia nervosa 571 8 869

F502 - Bulimia nervosa 239 1 805

F508 - Andra specificerade ätstörningar 224 1 581

Z004 - Allmän psykiatrisk undersökning som ej klassificeras på annan plats 187 260

F501 - Atypisk anorexia nervosa 132 1 286

F900B - Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD) 62 251

F412 - Blandade ångest- och depressionstillstånd 62 288

F321 - Medelsvår depressiv episod 48 182

F419 - Ångesttillstånd, ospecificerat 46 313

http://qlikview.orion.sll.se/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=accesspoint%5Cpsykiatri%20%C3%B6versikt.qvw&lang=sv-SE&host=QVS%40qliapp01
https://qlikview.orion.sll.se/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=accesspoint%5Cv%C3%A5rdkontakter.qvw&lang=sv-SE&host=QVS%40qliapp05




LPT-vård på SCÄ 
2019 2020 2021

2022 YTD 
221117

Barn - totalt 

Patienter 48 42 51 48
Vårddygn 2 167 2 492 2 516 2 309

Barn - varav LPT 

Patienter 12 18 19 20
Vårddygn 477 930 864 1 042

Barn - andel LPT av tot

Patienter 25% 43% 37% 42%

Vårddygn 22% 37% 34% 45%

Källa

psykiatri översikt.qvw (sll.se)

slutenvård uppföljning.qvw (sll.se)

https://qlikview.orion.sll.se/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=accesspoint%5Cpsykiatri%20%C3%B6versikt.qvw&lang=sv-SE&host=QVS%40qliapp05
https://qlikview.orion.sll.se/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=accesspoint%5Cslutenv%C3%A5rd%20uppf%C3%B6ljning.qvw&lang=sv-SE&host=QVS%40qliapp05


Tvångsåtgärder 2013-2022



Samsjuklighet





Rutiner för näringsbehandling med sond 
under LPT på SCÄ
• Sondbehandling tillämpas i sista hand vid mat- och/eller dryckesvägran

• Strikt medicinsk åtgärd och jämförbar med övrig medicinering under tvång

• Anläggning av nasogastrisk sond och sondning sker med stöd av §17 LPT och dokumenteras som 
tvångsåtgärd i journalen

• Sondbehandlingen föregås alltid olika försök att hitta alternativ till tvångsåtgärd

• Sondning utförs alltid i behandlingsrummet och utförs i regel en gång/dag

• Näringsdryck motsvarande den mängd patienten ligger plus ett tillägg på minst 150 kcal kommer att 
ges via sond

• Lättare fasthållning alternativt fastspänning

• Patienten erbjuds alltid uppföljningssamtal efter tvångsåtgärd som dokumenteras enligt LPT

• Patienten skall beredas möjlighet att samråda i tvångsåtgärder och således – om möjligt - frågas om 
hen föredrar fastspänning eller fasthållning Medverkande personal har uppföljande samtal sinsemellan 
efter tvångsåtgärden. Patienten skall erbjudas uppföljningssamtal - så snart detta bedöms lämpligt -
där hens upplevelse skall stå i fokus.   



Frågor?



Läs mer:

• Stockholms centrum för ätstörningar (stockholmatstorningar.se)

• CES Rapport (folkhalsoguiden.se)

• Ätstörningar - Kunskapsstöd för vårdgivare 
(kunskapsstodforvardgivare.se)

https://www.stockholmatstorningar.se/
https://www.folkhalsoguiden.se/globalassets/verksamheter/forskning-och-utveckling/centrum-for-epidemiologi-och-samhallsmedicin/folkhalsoguiden/rapporter-och-faktablad/rapport-2022.11-epidemiologisk-kartlaggning-av-atstorningar.pdf
https://kunskapsstodforvardgivare.se/omraden/psykisk-halsa/regionala-vardprogram/atstorningar


Nationella riktlinjer för vård vid ätstörningar

Information på webbinarium

17 november 2022

Elisabeth Eidem



Socialstyrelsens modell för att utveckla god 

hälsa, vård och omsorg

17 november 2022



Vårt uppdrag

Socialstyrelsen ska

• ta fram nationella riktlinjer för ätstörningsvården 

• ta fram ett digitalt kunskapsstöd riktat till professionen samt 

• stödja genomförandet av riktlinjernas implementering i hälso- och 

sjukvården. 

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2024. 



Vad är nationella riktlinjer?

17 november 2022

• Främjar god vård och omsorg på lika villkor

– Baserade på bästa tillgängliga kunskap 

• Ett stöd för prioriteringar

– Samhällets resurser är inte oändliga

– Beslutsfattare på olika nivåer behöver ta ställning till hur 

resurserna ska fördelas 

• Viktig del av den nationella kunskapsstyrningen

– Består av flera delar: Rekommendationer, indikatorer, 

målnivåer, utvärdering



Frågeställningar i riktlinjerna utgår från 

behov av vägledning

• Finns praxisskillnader?

• Oenigheter inom professionen?

• Kontroversiella metoder?

• Tveksam kostnadseffektivitet?

• Ineffektiva metoder som används?

17 november 2022



Nationella riktlinjer snart inom 20 områden

Befintliga riktlinjer

• Adhd och autism

• Astma och KOL

• Demenssjukdom

• Depression och ångestsyndrom 

• Diabetes

• Endometrios

• Epilepsi

• Hjärtsjukvård

• Missbruk och beroende

• MS och Parkinson

• Obesitas (fetma)

• Ohälsosamma levnadsvanor

• Palliativ vård

• Psoriasis

• Rörelseorganens sjukdomar 

• Schizofreni

• Stroke

• Tandvård

Nya riktlinjer på gång

• Förlossningsvård

• Ätstörningar

17 november 2022



Om projektet och processen



Översiktlig process och tidplan

17 november 2022

INDIKATORARBETE

VETENSKAPLIGT

UNDERLAG

- sökning, granskning

& gradering

PRIORITERINGS-

ARBETE

FÖRSTA

VERSION
SLUTLIG

VERSION
SYNPUNKTER

FÖRBEREDELSER 

AVGRÄNSNING

T/Å-LISTA

apr-dec 2022 dec 2022 –juni 2023 vår och höst 2023 mar/apr 2024 apr-maj 2024 nov 2024

• Frågeställningar beslutas hösten 2022

• Planerad omfattning: cirka 20-40 frågeställningar

• Avgränsningsarbetet därför mycket viktigt



Rekommendation - prioritering
20-25 externa experter

ca 2 patientföreträdare

Indikatorer
ca 4 externa experter

Projektledare Britt Eriksson, Socialstyrelsen

Projektledning 
5-6 externa experter (olika professioner)

Projektledare Elisabeth Eidem, Socialstyrelsen

Vetenskapliga projektledare Rasmus Sjögren och Anna Ilar, Socialstyrelsen

Kunskapsunderlag
• SBU 

– Projektledare Lina Leander och Fredrik 

Tholander

– 3 externa experter

• Socialstyrelsen (Rasmus o Anna)

– ca 7 externa experter

– externa konsensuspaneler

Projektorganisation

2022-11-21

INDIKATORARBETE

VETENSKAPLIGT

UNDERLAG
PRIORITERINGS-

ARBETE

FÖRSTA

VERSION
SLUTLIG

VERSION
SYNPUNKTER

FÖRBEREDELSER 

AVGRÄNSNING



Socialstyrelsens projektledningsgrupp

• Anne-Line Solberg, psykolog, Västra Götalandsregionen

• Sanna Aila Gustafsson, socionom, psykoterapeut, region Örebro län

• Eva Lind, specialistsjuksköterska, region Västerbotten

• Monika Fored, barnläkare och barn- och ungdomspsykiater, region Stockholm

• Ulf Wallin, barn- och ungdomspsykiater, region Skåne

• Rasmus Sjögren och Anna Ilar, vetenskapliga projektledare

• Elisabeth Eidem, projektledare



SBUs projektgrupp  

•Ata Ghaderi, psykolog och psykoterapeut

•Magnus Sjögren, överläkare i psykiatri

•Katarina Lindstedt, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator 

• Lina Leander och Fredrik Tholander, projektledare SBU



Om prioriteringsgruppen

• Totalt 20-25 personer 

– Olika professioner med erfarenhet från vård vid ätstörningar, 

nomineras från regionerna via NPO-strukturen

– Ca 2 patientföreträdare.

•Utbildning och uppstart våren 2023

•Prioriteringsmöten hösten 2023



Specificera 
frågeställningar

Tillstånds- och 
åtgärdslista

Samla bästa 
tillgängliga 
kunskap

Vetenskap & 
beprövad erfarenhet

Prioritera

Tillståndets svårighetsgrad

Åtgärdens effekt

Kostnadseffektivitet 

Vägen till rekommendationerna



Tre typer av rekommendationer

Rangordning 1–10
• Åtgärder som hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda, i 

prioritetsordning.

• Åtgärder med prioritet 1 är mest angelägna och 10 minst angelägna.

Icke-göra
Åtgärder som hälso- och sjukvården och socialtjänsten inte bör erbjuda alls.

FoU
Åtgärder som hälso- och sjukvården och socialtjänsten endast bör erbjuda inom 

ramen för forskning och utveckling i form av systematisk utvärdering. 

17 november 2022



Tidplan



2022

höst

Avgränsning
Socialstyrelsen + SBU sammanställer 

bästa tillgängliga kunskap

Översiktlig tidplan

2023

vår

2023

höst

Prioriteringsarbete

2024

vår

Samman-

ställning

Framtagande  av indikatorer

Arbete med digitala format

Publi-

cering

Ta fram stöd till implementering av rekommendationerna

17 november 2022



Vad är i fokus den närmaste tiden?

17 november 2022

•Avgränsning och frågeställning - utgår från 

inspel hittills (förstudie, dialogmöten, Frisk&Fri mm)

•Dialog med SBU

•Hearing 22 och 24 november

•Fortsatt arbete med frågeställningar

•Frågeställning  Tillstånd o åtgärd  PICO

Avgränsning av projektet

Formulera och välja 

frågeställningar



Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se

Kontakt:

elisabeth.eidem@socialstyrelsen.se

Frågor?

Tack för idag!



Kommande webbinarium:

Självvald inläggning – Förhållningssätt och bemötande

Datum: 27 januari 2023 kl 10.00-12.00

Målgrupp: Avdelningspersonal och öppenvårdspersonal som arbetar med patienter som har tillgång till SI 

och andra intresserade av att arbeta med SI inom psykiatrin.

Vilka dilemman och svåra situationer kan uppstå på avdelning i samband med SI? Hur kan man förebygga 

och hantera dessa på ett sätt som blir bra för både patient och verksamhet?

Syfte: Dialog om framgångsfaktorer för att förebygga och hantera sårbara moment vid SI.

Innehåll: Beskrivning av framgångsfaktorer för SI utifrån ett brukar- och vårdgivarperspektiv. Exempel från 

skötare och sjuksköterskor från avdelningar som erbjuder SI. Fördjupad kunskap om förhållningssätt och 

bemötande samt sammanhållen vårdkedja för att skapa en personcentrerad och säker vård.

Klicka här för mer information och anmälan

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/sjalvvald-inlaggning-forhallningssatt-och-bemotande/

